ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА
Назив наручиоца:

Јавно предузеће за стамбене услуге "БОР"

Адреса наручиоца:

Никола Пашића бр.14. 19210 БОР

Интернет страница наручиоца:

www.jpbor.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке је набавка добара - електрична енергија
ОРН: 09310000 - електрична енергија
редни број набавке ЈНМВ бр.9/19
све детаљно описано у техничкој спецификацији предметне набавке

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

22.03.2019.

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

26.03.2019.

Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације осам или мање дана пре истека рока за подношење
понуда.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуду доставити препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца :
Јавно предузеће за стамбене услуге „Бор“, ул.Николе Пашића бр.14, 19210 Бор са назнаком:
"Понуда за јавну набавку добара бр.9/19 - (бр. ЈНМВ 1.1.1) ФП 2,1 – Електрична енергија - НЕ ОТВАРАТИ"
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача
и навести назив и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуда ће се сматрати благовременом уколико је примљена код наручиоца до 02.04.2019.год. до 12,00
часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах по истеку рока за подношење понуда односно
истог дана 02.04.2019.год. у 12,30 часова. на адресу наручиоца Јавно предузеће за стамбене
услуге „Бор“, ул.Николе Пашића бр.14, 19210 Бор у просторији правној служби на другом
спрату у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

Лице за контакт:

Остале информације:

Срђан Радошевић
jpbor@mts.rs

